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Frå redaktørkrakken

Sagbladet
Etter å ha hatt arbeid med å skrive,
fotografere og søke opp aktuelt
stoff for Sagbladet et par år, er
Redaktørkrakken en ny plass å ytre
seg på. Jeg går til den oppgaven
med respekt, både for det som før
er skrevet her, og av respekt for
leserne.
Det har vært noe diskutert om
en bør satse på fortsatt medlemsblad i papir, eller om det bør legges
om til bare nettside, eller nettblad.
Slik jeg ser det bør det være riktig
å bygge opp et større samspill
mellom Sagbladet i papir og nettstedet www.sag.no.
Massivtre er tema både fra årsmøtestoffet og for medlemsbedriften i dette Sagbladet. Det er
ikke første gang Sagbladet skriver
om denne teknikken for å bygge
med tre.
Mer bygging med massivtre
kan bety bedre salg av materialer
for mange medlemsbedrifter.
Organiseringen av bygdesager
innen et aksjeselskap i Rogaland
viser et utstrakt samarbeid, der

en snur spredt beliggenhet og
små enheter til å bli en fordel for
produksjon og levering. En går
samtidig langt i retning av å bli
en totalentreprenør. Satsingene
Massiv Lust har bak seg er langt
mer industrialisert, med bygging
av fabrikk og en annen skala nesten
fra starten av. De to eksemplene
har, så langt i hvert fall, funnet
nokså ulike markeder.
I Rogaland satser en først og
fremst på lokalt tømmer. Den løsningen er den nærmeste også for
andre bygdesager. Men en er likevel ikke låst til lokalt tømmer og
trelast, om en skulle komme litt
til kort med materialer i noen tilfeller. Det gjør teknikken fleksibel,
og er en av grunnene til teknikken
kan egne seg for mindre bedrifter.
Bruk av flere treslag i samme
bygning er et annet eksempel på
at en er fleksibel. Også her er fjøset
fra Rogaland interessant, der kjerneved av furu eller eik er satt inn på
de mest utsatte stedene i bygningskroppen. Å møte framtidas klima,

med mer nedbør, milde og våte
vintre og fare for råteskader, er
blant utfordringene byggenæringa står overfor.
Media har blitt flinkere til å
trekke fram nye bygg i massivtre.
Det er bra, men det store gjennombruddet for boliger og mindre hus
ser ut til å stå litt på vent. Uansett
er det positivt for hele bygdesagmiljøet at noen medlemmer er
aktive med å ta skaffe fram massivtre i Norge. Samtidig er det positivt
at miljøer utenom veletablerte
konsern gjør det samme. Nyhetsverdien av satsingene fra Massiv
Lust bidrar godt til å gjøre tre mer
trendy. Det er å håpe at de bedriftene som har satset på massivtre
får nok oppdrag og inntjening i
framtida. Det bør ikke være til
hinder for at også flere kan satse,
avhengig av lokale markeder,
tømmertilgang og andre forutsetninger.
Ha en god vinter videre!
Med hilsen Per Øyvind Berg

Gode sagvenner!
Takk for et flott årsmøte. Jeg har
fått mange gode tilbakemeldinger,
og det er veldig hyggelig.
Synd at ikke flere tar seg råd
og tid til å komme. Det er jo en
fantastisk læringsarena, hvert år.
Der skårer administrasjonen fullt
hus.
Styret føler at vi er på tur inn
i en ny tid. Det fikk vi vel bekrefta
på årsmøtet. Blant annet så var
det flere gjengangere som ikke
kom i år. De var savnet. Det er en
tid for alt her i livet. Noen slutter
og noen starter.
Heldigvis for foreningen, så
fikk vi inn to nye styremedlemmer

av yngre dato. Velkommen, Egil
Fløystøl og Håvard Sunnset. Sistnevnte viste seg å være oppdatert
på kommunikasjon og sosiale
medier. Håvard, vi har store forventninger til dine bidrag med
hensyn til å få liv i medlemsmassen.
Skal vi få utvikla foreningen
videre må vi finne ut hvem vi er.
Hva produserer vi? Alene? Har vi
ansatte? Organisert som AS eller
enkeltmannsforetak? Hvor stor
omsetning har vi? Det burde være
enkle spørsmål å svare på.
Inger-Marie har laga en oversikt over e-post adressene til fylkeskontaktene. Jeg ønsker at hver

www.sag.no

enkelt fylkeskontakt lager en
gruppe på sine medlemmer i fylket.
Dersom alle er med å dra, kan vi
finne ut hvem vi er og dermed
gjøre en bedre jobb for medlemmene.
Det kommer mer info etter
hvert både i bladet, på hjemmesida og på facebook.
Lykke til!
Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt
Årsmøtet hadde to nye styremedlemmer å velge, etter Geir Håvar
Ingdal og Harald Mo Birkenes som
gikk ut av styret.
Valgkomiteen hadde lagt vekt
på å få med yngre personer i styret.
Det lykkes med valg av Håvard
Sunnset og Egil Fløystøl. Sistnevnte
er fra Lindesnes i Vest-Agder, og
driver Melhus sag på deltid med
annet arbeid innen transport. Han
i flere år vært med i lokallaget i
Agder og styret der.
Håvard Sunnset har sitt sagbruk
på Hølonda i Melhus Kommune i
Sør-Trøndelag. Saga startet opp
i 2002, og har etter hvert utviklet
seg med skur av gran og furu til
bruk i tradisjonsrik byggeskikk og
som restaureringsvirke.
Leder Arild Kulseng-Hansen
tok gjenvalg, og ble som de andre i
årsmøtet valgt enstemmig. I konstitueringen av det nye styret ble
Andreas Lomsdal, Oppland, valgt
til nestleder.

Kontingent drøftes lokalt

Som en del av årsmøtesakene og
behandlingen av regnskap i årsmøtet, ble det også medlemskontingenten tatt opp. Denne har
nå stått urørt i noen år. Styret hadde
drøftet hvordan spørsmålet om
medlemskontingent skal behandles,
og la fram for årsmøtet et forslag
om at det bør diskuteres i fylkesog lokallagene gjennom 2014, med
tanke på å legge det fram som
egen sak i årsmøtet 2015.

Arbeidsplan 2014

Prosjekt/nettverksbygging: Styret,
administrasjon skal i lag med medlemmane få i gang prosjekt og nettverksbygging for å nå nye mål i
foreininga si strategiske satsing.
Kartlegging: Foreininga prøve å
få til ei kartlegging av alle medlemmane i løpet av året. Dette er
ressurskrevjande og ein vil prøve
å få studentar til å ta denne oppgåva. Medlemsmassen har endra
seg dei siste åra og den siste undersøkinga vi hadde vart gjennomført
i 2003.
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Nestleder Geir Håvard Ingdal og styremedlem Harald Mo Birkenes gikk ut av
styret etter 6 års virke. Årsmøtet takket for innsatsen.

Tradisjonelle kurs: Foreininga vil
også i 2014 tilby medlemmane våre
tradisjonelle kurs. Prisen på desse
kursa vil truleg auke då den gunstige finansieringsordninga har
falle vekk. Foreininga vil søke andre
institusjonar om støtte til kursa.
Medlemsverving: Medlemstalet i
foreininga har dei siste 2 åra blitt
redusert. Vi må alle bruke dei høve
vi har til å knytte til oss nye medlemmar. Foreininga har i 2013 utarbeidd ei brosjyre med tanke på
å verve nye medlemmar. Foreninga
har klare mål om å auke medlemstalet igjen. Her må alle fylkeslag og
alle medlemmar vere med å bidra.
Sagbladet: Produksjon av 5 utgåver
av a 24 sider. I 2013 gjekk ein frå
6 til 5 utgåver av Sagbladet. Også
i 2014 vil det bli 5 utgåver av medlemsbladet. Det vart ingen stor
diskusjon om dette i årsmøtet
denne gang.

fordra medlemmane på å kome
med forslag. Det vart sett ein frist
til å kome med forslag til 20. mars.
Marknadsføring /omdømmebygging: Foreninga satsar på meir
bruk av marknadsføring gjennom
blad, nettside og Facebook. I 2014
er det sett av lite midlar til deltaking på arrangement for å marknadsføre foreininga.

Er du fortsatt på fasttelefon?

Vi anbefaler medlemmene å sjekke
hva slags kontaktinformasjon de
står med på www.sag.no. Vi vil
gjerne ha tilbakemelding om eventuell overgang til mobiltelefon,
noe som er mer og mer vanlig. Slike
oppdateringer er lette å glemme.
På hjemmesida er det bare å klikke
seg fram til ditt sagbruk under
Leverandørar, og sjekke at epost,
telefon og hovedprodukter stemmer.
Tilbakemelding kan sendes til
norbygd@online.no.

Årsmøte 2015: Styret hadde ikkje
konkludert med kvar årsmøtet i
2015 skulle arrangerast, men ut-
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Resultat og balanse

Resultatregnskap

		
31.12
31.12
Rekneskapen for 2013 viser
		
Noter
2013
2012
eit svakt økonomisk resultat
Salgsinntekt
821 001
1 626 773			
for organisasjonen. Styreleiar
Annen driftsinntekt					
Arild Kulseng- Hansen forSum driftsinntekter
821 001
1 626 773			
klarte årsmøteforsamlinga at
Varekostnad
0
0			
dette ikkje kom overraskande
Lønnskostn, styrehonorar, møtegodtgj.
693 808
750 653			
på styret. Organisasjonen er
Avskrivning
0
11 325			
inne i ei omstilling og vi har
Annen driftskostnad
498 745
678 655			
enno ikkje kome i posisjon til
Sum driftskostnader
1 192 553
1 440 633			
nye prosjektmidlar eller annan
Driftsresultat
-371 552
186 140			
aktivitet som gjev foreininga
Renteinntekt
0
0			
nye inntekter. Vi vil trenge
Annen finansinntekt
31 632
12 460			
noko meir tid til å få dette på
Rentekostnad
-742
-323			
plass.
Annen finanskostnad					
Resultat før skattekostnad
-340 662
198 277			
Vi har også i 2013 ein nedgang
Skattekostnad					
i antal medlemmar, dette
Årsresultat
-340 662
198 277
bekymrar styret og det vil bli
sett ekstra fokus på medlemsverving i 2014.

Balanse

		
31.12
31.12			
Kostnadane i drifta i organi		
Noter
2013
2012
sasjonen er reduserte i 2013
EIENDELER					
og vil bli ytterlegare kutta i
Anleggsmidler			
2014, grunna det økonomiske
resultatet. Både dagleg leiar
Driftsløsøre, invetar, kontormaskiner
0
0			
og organisasjonsmedarbeidar
Sum anleggsmidler
0
0			
vil få reduserte stillingar i
Omløpsmidler					
2014. Dagleg leiar skal jobbe
Varer
6 336
6 336			
i minimum 70% stilling og
Kundefordringer
85 215
139 550			
organisasjonsmedarbeidar skal
Opptjente inntekter
62 860
452 860			
ha om lag 35% stilling.
Andre kortsiktige fordringer
6 598
6 237			
forsk.bet forsiking
1 102
1 102			
Det har i 2013 vore brukt ein
Andre finansielle omløpsmidler					
del midlar til marknadsføring
Bankinnskudd, kontanter og lignende
1 374 922
1 396 305			
og nettverksbygging av orgaSum omløpsmidler
1 537 051
2 002 390			
nisasjonen. Blant anna har vi
SUM EIENDELER
1 537 051
2 002 390			
trykt opp ei fin brosjyre med
EGENKAPTIAL OG GJELD					
tanke på medlemsverving, og
Egenkapital					
delteke på fleire arrangement
Egenkapital
49 893
49 893			
enn tidlegare.
Annen egenkapital
1 345 576
1 686 239			
Sum egenkapital
1 395 469
1 736 132			
Som vi ser av balansen har
Gjeld					
organisasjonen gjennom
Utsatt skatt					
mange år opparbeidd seg
Øvrig langsiktig gjeld
0				
kapital som gjer at vi kan tole
Sum langsiktig gjeld
0
0			
år som 2013, men ikkje mange.
Kassekreditt
0
0			
Signala frå blant anna InnovaLeverandørgjeld
12 214
119 844			
sjon Norge er ikkje positive i
Skyldige offentlige avgifter
56 327
57 320			
forhold til nye tilskot i 2014,
påkomt kostnad
6 115
0			
men at skog og trebransjen er
Annen kortsiktig gjeld
66 926
89 094			
foreslått prioritert i 2015. Vi
Sum kortsiktig gjeld
141 582
266 258			
håpar sjølvsagt at det er poliSum gjeld
141 582
266 258
tisk vilje til det 		
og at bygdeSUM EGENKAPITAL OG GJELD
1 537 051
2 002 390
sagene får sin del.

www.sag.no

5

Fagforedrag på årsmøtet

Sagbladet
God attest til bygdesager
-Jeg har fulgt med bygdesagmiljøet siden sirkelsager
med stålbenk fornyet bransjen på 1980-tallet. Dere har
mye driftskunnskap og oppnår høye skurutbytter, sa
Sverre Kværner fra Stangeskovene Kværner AS.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Fra en yrkeskarriere som har vært
innom både familiebedrifter, sentrale
stillinger i Moelven-konsernet og
Stangeskovene, så Sverre Kværner
bygdesagene i lys av dette. I dag er
han tilbake i Stangeskovene, med
ansvar for koordinering av drift,
blant annet som styreleder i Eidskog
– Stangeskovene. Historisk sett
mente han at småbedrifter har
betydd mye for utvikling av ny
teknikk tilpasset små enheter og
lokale forhold. Noe av grunnen er
at private småbedrifter som ligger
utenfor tettsteder og byer er nødt
til å tenke praktisk og best mulig
foredling for å overleve. Næringslivet i tettsteder generelt driver
mye mer tjenesteytelser og import
av varer.

Maskiner må passe

-Det er ingen automatisk sammenheng mellom hva som er investert i
maskiner og anlegg og skurutbytte

og økonomiske resultat. Ofte trengs
småbedriftenes holdninger for å
drifte store maskiner og anlegg godt,
og sortere ut riktige dimensjoner
og kvaliteter på trelast. Svært ofte
har bygdesagene maskiner som er
godt tilpasset det en skal levere,
mente Sverre Kværner.
Han la også erfaringer fra sagbruk i Moelven-konsernet til grunn.
Det finnes liten grad av stordriftsfordeler i trelastindustrien, hevdet
han videre. Som innkjøper av furu
sidebord til listverk hadde han erfart
at det ofte kan være lite sammenheng
mellom tørkekvalitet og investeringer
i tørkeanlegg. Investeringer er
viktig, men kunnskap er avgjørende.

Sørg for krevende kunder

-Skaff dere minst en krevende kunde!
De trengs for å utvikle bedriften,
sa Sverre Kværner. Fra storskala
sag- og høvelindustri så han flere
eksempler på at krevende kunder
var en forutsetning for å utvikle
bedriftene videre.
-En må tørre å ikke produsere
for mye. Dette går vel stort sett
greit for dere, men i storskala industri har jeg sett flere eksempler på
at en tenker for ensidig på volum.
De svenske megasagbrukene har
store utfordringer med drifta. Dyrt
råstoff, store kapitalkostnader,
lavere utbytte, store fraktkostnader
og lavere pris på trelast. Det hjelper
ikke med fart gjennom saglinjene
om alle de andre kostnadene er

for høye og prisen er for lav. Det
krever også en lengre og dyrere
verdikjede for å selge alt sammen,
altså grossister, forhandlere og til
dels importører, sa han.

Svensk elite innen høvling

-Sverige har en del svært effektive
høvlerier som driver uavhengig av
sagbruk. De aller beste finner en i
Sør-Sverige. De kan håndtere både
små og store skurlastvolum. I SørSverige er dette gjerne familiebedrifter med liten administrasjon,
god kunnskap om drift og stor
kunnskap. Her er det dårligere
trelastkvalitet og stor konkurranse.
De er i stor grad avhengige av å
kjøpe inn trelast fra andre deler av
Sverige for å få det de vil ha. Og,
de har kresne kunder fra Danmark
og Tyskland, sa Sverre Kværner.
For å ta ut kvalitet så tidlig
som mulig, mente han en i større
grad bør tenke på om tømmerlengdene en kapper i skogen passer
til sluttkunden. Tradisjonelt har i
en i Norge kappet fallende lengder.
Moelven gikk litt andre veier rundt
år 2000, da en begynte å grovdele
tømmeret i rotstokker, mellomstokk
og toppstokk for å skille ut tømmer
til konstruksjon eller interiør. Rotstokkene ble kappet korte, mens
en fikk mer langt tømmer, gjerne 5
meter eller noe mer, fra den delen
av trestammen med best kviststruktur.
Større industrisagbruk tar nå
i bruk ny teknologi med 3D, kamerasortering og røntgen, og bedrer
mulighetene til både å øke skurutbyttet, sortere bedre og oppnå
økt produktivitet.

Tømrer eller entreprenør

INNSIKT: Trelast er en moden bransje. Om en produsent øker volum og setter
prisen ned for å ta markedsandeler, faller prisnivået raskt for alle, mente Sverre
Kværner. Han ga mange eksempler fra større sagbruk, både på dårlige og gode
trekk for drift og salg.

6

At byer og tettsteder tenker mye
på såkalt fortetting, er en utfordring
for bygdesager og for tømrere,
mente Sverre Kværner. I tettsteder
går store entreprenører inn, og
kjøper tomter for seinere utbygging.
Det greier ikke lokale tømrerfirmaer
i særlig grad. Dermed blir utbyggingen preget av entreprenører med
mye erfaring på betong og stål, og
mindre på tre og tømrerhåndverk.
Kledning er et felt der dere

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
kan tilby gode varer. Større bredder,
gjerne i kombinasjon med profil, er
det interesse for. Jeg tror vi er i en
fase der det er større muligheter
for dere en noen gang, sa Sverre
Kværner.

Bondens marked
– et forbilde

Ingar Norum fra Ski Bygg var
invitert for å dele tankene
en frittstående byggevarebutikk har i et marked preget
av kjeder. Etter å ha vært med
i siden 1993, gikk Ski Bygg
gikk ut av Byggmakkerkjeden
i fjor.
Å tenke ut nisjer og produkter i
forhold til kundene, var noe av det
han mente var felles utfordringer
og muligheter for byggevarebutikker
og bygdesager:
–Hvem er kunden til din bygdesagbedrift? Kjeden? Enkeltmedlemmer innen en kjede? Byggmesterne? Eller sluttkunden,? spurte
Ingar Norum, før han gikk nærmere
inn på de fire alternativene.

Vanskelig med store kjeder

-Glem produktavtaler med de store
kjedene. Det er svært vanskelig å
komme inn på varesida. Se heller
etter lokale forhandlere som er
selvstendige innen en kjede, og

MERKEVARER: Flere deler av trelastmarkedet kan foredles videre og styres
bedre mot kundegruppene, sa Ingar
Norum. Innledningsvis røpet han seg
som en klar tilhenger av Bondens
marked, og mente mange bygdesager
har noe å lære av opplegget.

kan følge opp de trelastproduktene
du tilbyr. Løsninger som er mest
mulig ferdige for kunden, og har
høy kvalitet kan det være god
betalingsvilje på. Kledning er et
eksempel der kvalitetskravet er
skjerpet. Og den beste kledningen
er bord fra sirkelsag der en kan
vende margsida ut. Byggmestere
og tømrere er ofte de beste til å
velge ut et produkt som dette for
sine kunder. Ski Bygg har tømrere
og murere som hovedkunder.
Med produkter som passer for
sluttkunden, eksempelvis panel
ferdig kappet, er nettet en god
salgsmulighet. Da sparer en mellomledd i omsetningen, sa Ingar Norum.

Varighet og breiere utvalg

Det er en klar overgang fra gjørdet-selv-produkter til gjør-det-formeg-varer, mente Ingar Norum. Å
bygge boligen selv er historie, mens
det er en del mer egenaktivitet
på garasjer og hytter. De få som
snekrer og bygger selv er faglig
dyktige og gjør bevisste valg.
Ingar Norum ga noen korte
vurderinger av trelast og mulighetene for bygdesager:
• Impregnert trelast: En bulkvare,
blir spydd ut billig.
• Lerk og furu kjerneved: Ski Bygg
er passive skaffere av lerk. Lang
transport og ingen garantier
for holdbarhet. Kjerneved av furu
er et bra produkt når det er 100%
kjerneved, men mangler også
garantier. Vi får håpe det er nok
kjerneved å få tak i!
• Royalimpregnert furu: Inneholder
kobber som annen impregnert
trelast, men er oljebehandlet i
tillegg.
• Kebony og accoya: Produkter
med gode egenskaper, men
spesiell framstilling.
• Varmebehandlet tre: Ikke så kjent,
gode egenskaper. (Se mer i annen
del av fagprogrammet)
• Superwood: En behandling som
utføres i Danmark. Aktuell for
bygdesager, kan sende en trailer
til Danmark og få trelast tilbake
med tre ganger salgsverdi.
• Gran kledning: Gjerne jernvitrolbehandlet for fasade.
• Lauvtre: Det er interesse for større
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utvalg i treslag. Ask er et eksempel
til interiør, mens osp og eik er
aktuelle til kledning dersom en
kan få til overflatebehandling
og montering som gir lange vedlikeholdsintervall.
• Stendere: Dette er konstruksjonsvirke der retthet teller mye. Tre
kan bli vraket til fordel for stål.
Men husk at tre er mye enklere
å arbeide med for gjennomføring
av el-opplegg. Hvorfor ikke kløyve
boks, høvle og lime sammen med
margsida ut?
-Ekstra bredder er det interesse
for, som for eksempel 8 toms bord
til kledning. Jeg vil også legge til
at mine syn på byggevare- og trelastmarkedet er erfaringer med
boligbygging og urbane byggemåter,
mens fjell- og hyttemarkedet ikke
hører med til dette, sa Ingar Norum.

Dugnad, naivitet og
dårlig råd

At en massivtrefabrikk reiser seg på
Vestlandet kort tid etter at Sødra
Cell Tofte legger ned på Østlandet,
ble lagt merke til av mange skogog treinteresserte i 2013. Sagbladet
skrev om åpningen av Massiv Lust
AS august i fjor. I tida da fagdag
og årsmøtet i bygdesagforeningen
ble holdt, sto fabrikken midt oppe

IVRIG: Sterk tro på trematerialet og
en godt sammensveiset gruppe yngre
mennesker er noe av grunnen til at
Massiv Lust AS nå er leveringsdyktig,
mente Alexander Lien.
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i en av sine første viktige leveringer:
Ulsmåg skole i Bergen. Der skal
veggelementer med i alt 470 m3
grantre på plass.
-Det var en streng prioritering
å avtale foredrag for dere når
en står midt oppe logistikken rundt
reisingen av skolebygget. Men vi
ønsker å bli mer kjent med kunnskapen bygdesagene har om tre,
sa Alexander Lien, før han fortalte
om veien fram til ferdig fabrikk og
industriell produksjon av massivtre.

Å mangle et hus…

I søk etter egnete hustyper til småbruket i Luster, søkte Alexander
Lien og familien etter nytt hus i tre.
Laftehus var ikke av interesse, men
med videre søk fant de noe om
massivtre. Ingen produsenter var
akkurat da i gang med massivtre
i Norge. –Da jeg spurte Trefokus
om det var en god idê med vår
kunnskap og bakgrunn å starte en
produksjon, fikk jeg ikke noe klart
ja. Men i lys av interessen jeg viste,
fikk jeg noen råd.
Stort sett er vi fire personer som
har stått på helt fra starten, alle
med sterk tro på materialet tre. Vi
var naive, vi så ingen uværsskyer.
Dessuten har vi fått med andre
som har gått inn med arbeidsinnsats i stedet for å legge penger på
bordet, og som liker å være med
på noe helt nytt. Andre grunner
til at vi er kommet der vi er nå, er
at informasjon i dag er lett tilgjengelig over internett, og ofte
gratis. Heller ikke markedsføring
har kostet oss noe, og vi har fulle
ordrer for 2014. Budsjettet er på 20
millioner, sa Alexander Lien. Han la
også vekt på gode lånemuligheter i
kraftkommunen Luster for å bygge
fabrikk, og en lokal sparebank som
også deler mye av kommunens
velvilje til å satse lokalt.

Lim ble løsningen

I utgangspunktet ønsket ikke de
ivrige gründerne å bruke lim i elementene. Spiker, skruer og dybler
ble derimot vurdert, før de fikk en
ekstra sterk oppfordring til å se på
lim i produksjonen.
-Siden lim stiller i en egen klasse
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i for å få stabile elementer, ble det
valget for oss. Samtidig ble det
klart at Moelven skulle avvikle og
selge alt utstyr fra massivtrefabrikken
i Krødsherad, Buskerud. Vi la inn
bud, og fikk tilslaget trolig på grunn
av at vi ikke ble regnet som konkurrenter. Ei slik limpresse er for
eksempel godt egnet til å produsere
limtrebjelker, sa Alexander Lien.
Etter å ha fått fraktet utstyret
på 25 tonn fram til industriområdet
i Luster, og montert den, ble det
klart at de måtte flytte ut fra bygget
som pressa var satt inn i.
-Da bestemte vi oss for å bygge
fabrikk. Vi var sterke i trua, og begynte å bygge lenge før vi var ferdige med å finansiere. Vår dårlige
råd har vært bra for oss, vi har ikke
kunnet sløse noe sted. Med en samstemt gjeng av folk, som ikke er
teoretikere, men som bare setter
i gang, og har tru på at alt ordner
seg, så har det ordnet seg!, forklarte han.

Lett å tilpasse

Etter at nok en viktig maskin, en
CNC-res med arbeidsfelt på 16 x 7
meter, fant veien til Luster på en
hektisk, men gunstig måte, var
sentralt utstyr på plass. Produksjonen er i dag lagt opp med svensk
trelast i hovedsak. Den blir tørket
og temperert før liming, gjerne i
tre lag til 120 mm tykke elementer.
Vanligvis blir elementene isolert
med trefiberbasert materiale for
lyd, under kledningsbord. Limet
som brukes slipper ut fuktighet slik
som tre, men en del saktere.
-Vi kan levere elementene med
3, 5, 7, eller 9 lag. I tillegg kan
vi gjøre et eller flere sjikt tykkere,
slik at det er lett å tilpasse total
tykkelse. Egenskapene kan vi også
påvirke på andre måter, for eksempel øke isolasjonsevnen med å bruke
porøst treverk i enkelte sjikt. Godkjenninger for massivtre har kostet
mye, men Treteknisk godkjenner nå
noe av variasjonen vi ønsker oss for
lamellene, forklarte Alexander Lien.

Unngår tidssluk

Vi så tidlig at prosjektering av trekonstruksjonene og montering måtte

bli en del av selskapet. Det bidrar
til mere helhetlige løsninger og at
en slipper dødtid i byggeprosessen.
I store byggeprosesser går det mye
tid til annet enn å produsere og
reise selve bygget, som kontraktsmøter. Nå ser vi at konseptet er bra.
Vi er konkurransedyktige i forhold
til andre produsenter i Sør-Europa.
Men så ser det ut til at vi må bygge
ut fabrikken, og at likviditet kan bli
utfordringen, sa Alexander Lien.

Varig tre etter varmebehandling
Varmebehandling av tre for å oppnå mer stabilt treverk blant annet
med mindre vannopptak, har vært
kjent og brukt nokså lenge. Etter
slik behandling kan trelast overta
mye av bruksområdet vi kjenner
for impregnert tre. Flere metoder
kan brukes. Oppvarming med damp
eller nitrogen er noen av metodene.
Willy Wahl fra Inmark forhandler utstyr til en varmebehandling etter ThermoVuoto- systemet.
Her lastes trelast inn i et kammer,
og settes under konstant vakum og
varme, uten nitrogen eller damp.
-170 til 220 grader er et aktuelt
temperaturområde, der trelasten
blir varmet opp uten oksygen til
stede. Tid, temperatur og trykk
styrer farve og andre egenskaper.
Ved for høy temperatur vil treet
forvitre, forklarte Willy Wahl innledningsvis.

HARDVED: Furubiten er gjennomfarvet
etter varmebehandlingen, og er blitt mye
hardere. I bartrevirke forsvinner kvaen.
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Kombinerer tørke og varme

Et ThermoVuoto-system kan brukes
som vanlig tørke, men med vakumprinsipp. En viss nedtørking før
varmebehandling er nødvendig
uansett. I praksis vil nedtørking til
mellom 12 og 18 prosent fuktighet
gi den mest rasjonelle bruken av
utstyret. Energibehovet ved varmebehandling vil ligge mellom 120 og
160 kWh pr. fastkubikmeter trelast.
Til sammenligning krever tørking
fra rått til 17 prosent fuktighet
ca 80 kWh, noe avhengig av
dimensjon.

Varmen påvirker treet på flere
måter. Det blir sprøere, tåler mindre
bøying og egner seg noe dårligere
til konstruksjon. Men mellom 30
og 50 prosent redusert evne til å ta
opp vann gjør at krymp/svelling blir
mindre. Det samme gjelder kuving,
og sammen med hardere overflate
blir det mer egnet til golv, dører,
vinduer, kledning og terrasser.

Kan erstatte impregnering

Inmark oppga at prisnivået på anlegg for varmebehandling tilsvarer
anlegg for trykkimpregnering.

Varmebehandlet trelast kan stå
ubehandlet, og en sparer overflatebehandling med maling, beis eller
olje. Treverket får også større motstand mot svertesopp og råte.
-En brunlig, gyllen tone er
typisk for varmebehandlet trelast.
I europeisk arkitektur har det blitt
flere og flere eksempler på bruk
av dette, og kanskje kan trenden
komme til Norge. I Frankrike har
for eksempel en kjede av forretninger brukt dette på kledning av
fasader, sa Willy Wahl.

Interesse for utstyr
Flere av Sagbladets annonsører var på plass under fagdagen og årsmøtet på Kringler
gjestegård. De hadde jevnt
besøk for en prat om utstilte
varer og brosjyrer.
Kjetil Løge fra forsikringsselskapet
Skogbrand informerte om status
for avtalene med bygdesager. Det
er nå 22 sagbruk som har avtale om
forsikring, flest i Østlandsfylkene.
Etter at mange som ivret for å bytte
til forsikring med Skogbrand tok
kontakt selv, har ikke selskapet
hatt stor nok kapasitet til å reise
og rundt og besøke nye kunder på
bygdesagene.
-Vi er ute etter å finne riktige
forsikringsbehov. Så langt har vi
sett stor variasjon i avtaler bygdesager har hatt med andre selskap,
fra latterlig billig til svært dyrt.
Vi kommer til å øke kapasiteten
for å kunne reise mer ut, og drive
mer skadeforebyggende arbeid, sa
Kjetil Løge.
Falkenberg Maskinforretning
og Tom Opåsen var trofast på plass
også på dette årsmøtet. Selskapet
leverer et stort program av maskiner
for trearbeiding, blant annet av
høvler. Produsenten Weinig er en

UTSTYRSPRAT: Deltakerne på årsmøtet fikk drøfte teknikk både med selgere av
utstyr og med andre eiere av bygdesager.

av dem. De minste høvlene i Cubeserien er aktuell for justering av
firkant skurlast på mange bygdesager. Også de større utgavene er
i noen grad solgt til bygdesager.
Digital lagring av innstillinger er
mulig på de fleste utgavene, både
for profiler og dimensjoner.
Mebor Norge viste i første rekke
til den slovenske produsentens
bandsager, som det er solgt 1600
av etter 1992. Noe mindre kjent er
det at Mebor også tilbyr sirkelsager,
flerbladssager, mobile bandsager
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og flishoggere.
Som det går fram av fagprogrammet selger Inmark AS utstyr for
varmebehandling av tre. Det har
vært lite oppmerksomhet om dette
i Norge hittil. Tørking er derimot
et kjent grep for å kunne høvle
skurlast, og noe ganske mange har
bygd ut i seinere år. Til dette har
Inmark AS et program med flere
typer tørkeutstyr. Også brukte tørker,
kondensatorer og andre komponenter for å bygge selv kan leveres.
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Ildsjel for skog og tre

Svein Kjetil Rønnevik har en
finger med i svært mye som
handler om skog og trebruk
i Ryfylke og Rogaland. Etter
en periode med oppbygging
av egen sag og et selskap for
vedsalg, er det satsingen på
Rogaland Massivtre AS som
engasjerer sterkest.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Jørpeland sag/ trelast AS er et av
de bein Svein Kjetil Rønnevik står
på for skog og trenæring i Rogaland.
Sammen med kona Åshild er sagbruket bygd opp i hjemkommunen
Strand, en del av Ryfylkeregionen.
Sagbruket ligger på god tomt på
fjellgrunn, i en del av gårdsskogen.
Den er totalt 3000 dekar, og har gitt
grunnlag for skogsinteresse, utdanning og arbeid i både privat og
offentlig skogbruksadministrasjon.
I dag er han ansatt på deltid med
fagansvar for skog og jord i Forsand
kommune. Juletredyrking og utleie
av hytter er også med i næringsgrunnlaget.
Ved Sagbladets besøk er han
opptatt med å grave ut mer tomt
på sagbruket, og rekker å oppsummere dagen sammen med et par
lastebilsjåfører som har kjørt ut
masser, før vi får satt oss ned for en
prat.

Utstyrt

Jørpeland sag har er ei romslig sagtomt etter mye sprenging for å
plass til tømmeropplag, veier og
bygninger. En skulle tro at sagbruket hadde blitt til over lengre
tid enn fra januar 2007 da Svein
Kjetil Rønnevik startet å bygge ut
saga. Her er to plasser for vedproduksjon og lager for ved, saghus, en
stor hall for blant annet høvel og
tørke, og et kontorbygg.
-Saginteressen i Rogaland har
tatt seg bra opp, forteller Svein Kjetil
Rønnevik.
-Mange har nye sirkel- eller
bandsager som kan utnytte lokal
skog veldig godt. Dagens bygdesager
driver nærmest en slags førstegenerasjons sagindustri i Rogaland.
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ALLSIDIG: Å være skogeier og drive eget sagbruk er bare to av eksemplene på
hvordan Svein Kjetil Rønneviks interesse for tre kommer fram. Arbeid med
Ryfylkeved ANS, Rogaland bygdesagforening og Rogaland Massivtre AS er andre
eksempler.

I perioden etter de aller første
bekkesagene som skar lokal furu
og eik, har det ikke vært noen
mellomperiode med industrielle
sirkelsagbruk og elektrisk kraft, slik
det var svært mange andre steder i
Norge.

Helhetlig treutnytting

Besøkende til Jørpeland sag blir
møtt av staute trefigurer og bygninger allerede ved veien opp til
sagbruket i furuskogen. Svein Kjetil
Rønnevik har hatt lokalt trevirke
fra egen skog og ellers i Ryfylke
som råstoff til vedproduksjon, til
laftehytter, alle slags typer trelast
og til å samle motorsagkunstnere
fra Europa.
-Veden var viktig for å få brukt
alt av virke fra egen skog da jeg
starta med saga. Vanligvis gir ikke
den stedegne furuskogen mer enn
30 til 40 prosent sagtømmer. Gjennom Ryfylke ved har vi samlet flere
vedprodusenter og kan forenkle
markedsføring, salg og frakt. Det
har vært god avsetning av ved i
mange år, og noe av tomta her er i
bruk til vedproduksjonen, forklarer
han.

Vyer for tre

Fra egen skog utnytter Svein Kjetil
Rønnevik vanligvis fra 500 til 700
kubikkmeter, eller opptil 1 000

kubikkmeter om en ser det sammen
med vedproduksjon. Det er naturlig
mener han, fordi veden gir en helhetlig utnyttelse av skogen. Etter
oppstart av sagbruket har han sett
på flere produkter /markeder for
trelast, blant annet restaureringsvirke.
Forsand og flere av kommunene
i Ryfylke står foran store muligheter
med hogstmoden skog etter aktiv
skogreising i 1950- og 1960-åra.
-Både bestand med norsk gran, og
sitka som er typisk lenger ut mot
kysten, gir et flott råstoff. Dette
er førstegenerasjons gran, råte
finnes ikke og ved hogst av vanlig
norsk gran kan det ofte bli 70 og
80 prosent sagtømmer. Det er hinsides fornuft å skulle eksportere
alt dette til Tyskland slik som det
stort sett gjør i dag. Bygdesagene
er de eneste som kan utnytte virket
lokalt. Lerk finnes det også en del
bestand av med god kvalitet, sier han.

Massivtre egner seg for
bygdesager

-Det var gjennom prosjektet
Norwegian Wood at jeg som leder
av Rogaland bygdesagforening så
muligheter med å legge om til
massivtre. En nærmere gjennomgang med de interesserte eierne
av andre sagbruk, og gode råd fra
Tredriverne Ola Øyen og Ole Johnny
Kalstad i Innovasjon Norge, så kon-
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sentrerte vi oss om massivtre til
bygninger i landbruket. Annen
bruk av massivtre i offentlige bygg
og boliger har mye for seg, men
krever mer fintilpasning for å kunne
tapetsere eller sette gipsplater på.
Med våre eiere og vårt utstyr passer
det bra å rette oss mot landbruket.
Der kan en utnytte noe mer av
tømmeret, sier Svein Kjetil Rønnevik.

Organisert som AS

Et prosjekt med blant annet Treteknisk ble også gjennomført for å
se på hvordan en kunne produsere
trelast og bruke virke til massivtre,
før Rogaland Massivtre AS ble
dannet. I utgangspunktet ble alle
de 10 -12 bygdesagene i Rogaland
invitert. Etter mer informasjon og
nøyere vurdering fra de enkelte ble
ni sagbruk med i selskapet.
-For egen del hadde jeg gjerne
sett at vi hadde blitt et foretak der
mye av verdiskapingen kunne føres
tilbake til skogeierne. Men det ble
et aksjeselskap, noe som nok er
mer realistisk for å kunne bygge
opp noe kapital og gjøre tilleggsinvesteringer, sier Svein Kjetil
Rønnevik.

Interne anbud

Samarbeidet er likevel ikke til hinder
for at medlemmene konkurrerer.

SAGTOMT: Det har gått med en del dynamitt for å få ei god sagtomt på Jørpeland
sag. Her har også Ryfylkeved ANS sitt lager. Gjennom flere år har eierne samarbeidet om markedsføring og levering av ved til Stavanger og Sandnes.

-De inviteres til anbud på fjøs vi
har oppdrag på. Da konkurrerer
bygdesagene med andre på samme
nivå, men ikke med Moelven eller
andre konsern i en helt annen skala.
Innbyrdes anbud på denne måten
blir ikke bare et en konkurranse
på pris. I praksis vil fraktkostnader
gjøre det mest interessant for medlemssagbruk nær byggestedet å
gi pris på hele eller deler av leveringen. Skulle det eventuelt bli
slik at alle har nok av andre leveringer, får vi gå til andre utenom
selskapet som konkurrer på pris,
sier han.

Trenger å tenke selskap

PLASS: En stor hall gir plass til dobbeltkantsag, materialer, tørke, høvel, laftearbeid og bygging av massivtreelementer.
Ei lafta hytte i lerk fra Ryfylke står klar
for en ny eier.

Inkubator er et vekstfirma som en
del gründerbedrifter i Rogaland er
tilknyttet. Rogaland Massivtre AS
er med i dette felleskapet.
-Det hjelper oss til å få riktig
struktur på selskapet. Alle selskaper
får utfordringer, på økonomi,
markedsføring eller endring i interessene hos de som deltar. Det betyr
mye å få forslag til hvordan en kan
løse dette fra rådgivere som har
erfaring fra andre selskaper og står
utenfor vårt selskap. Emisjoner av
aksjer eller hvordan protokollering
av styrevedtak må gjøres er noen
eksempler.
Tilskudd fra Innovasjon Norge
i en startfase gjør at vi har hatt en
grei økonomi så langt. Vi har like-
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vel sett det som riktig å ikke ha en
fast ansatt daglig leder. I stedet
fungerer jeg som daglig leder for
selskapet etter behov. Vi har heller
ikke noen fast byggeleder eller
andre ansatte men leier inn kvalifisert byggeleder ved hvert oppdrag, forklarer Svein Kjetil Rønnevik.

Krevende marked

-Landbruket har gjennom flere
tiår tenkt mest betong og stål for
nye bygninger. Det er krevende
å snakke fram massivtre som en
aktuell løsning. Situasjonen er ofte
at vårt tilbud med massivtre blir
vurdert opp mot løsninger med
betong, stål, aluminium og reisverksbygg med plater og isolasjon, eller
sandwichelementer. Når tilbudene
kommer på bordet og settes opp
mot hverandre, handler det mest
om hva som blir billigst, og ikke så
mye om de fordelene treet har. I
videre bruk av ferdig bygg er dette
vesentlig, med godt inneklima, ofte
enklere krav til ventilasjon og bedre
brannsikkerhet, sier Svein Kjetil
Rønnevik.

Spredt i fylket

-Satsingen på massivtre er riktig,
blant annet fordi det gir små produsenter styrke gjennom måten vi
er organisert på. Det at vi er små,
blir en fordel, siden vi samtidig
ligger spredt i fylket. Uansett
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forespørsel og leveringssted er
noen av oss nær at vi har en fordel
med kort transport av tømmer og
ferdige elementer. Til mange forespørsler vil det holde med to eller
tre som leverer, mens store bygg
kan kreve innsats fra flere. Samlet
kapasitet i Rogaland Massivtre er
30 000 m3 trelast pr. år, langt mer
enn vi utnytter i dag. Og det trengs
større utnytting av trelast i Rogaland
og Ryfylke spesielt, sier Svein Kjetil
Rønnevik.

Nytt utstyr

Til de to første sauefjøsene er plank
spikret sammen til elementer i en
mal av tre. En helt ny jigg i stål er
på det nærmeste ferdig. Den er
bygd inn i en stor kontainer. I den
ene enden kan mate i inn trelast
for rettkapping, så føre planken
videre inn i jiggen for sammenskruing
til ferdige elementer. Sammen med
et lokalt verksted er det blant annet
utviklet magasin for automatisk
skruing. Det er beregnet å bruke
skruer med 45 cm lengde. Elementene kappes etter behov, og kan
teoretisk bli uendelige. I praksis vil
omkring 6 meter være maksimal
lengde.
-Elementjiggen er bygd mobil,
nettopp for å kunne fraktes enkelt
til byggested eller nærmeste sagbruk. Så får vi se hvordan det blir
i praksis, avhengig av hvor lett det
er å bruke den for alle, eller om
den krever fast oppfølging av en
eller få personer. Vi er selvsagt
spent på hvordan det vil fungere,
men det er ikke tvil om at den gjør
det svært rasjonelt å lage elementer,
sier Svein Kjetil Rønnevik.

Riktig sag til tømmeret

mens Dagfinn Skår i nabokommunen Hjelmeland stod for annen
skur på sirkelsag. Siden all trelast
må /bør høvles før sammenspikring,
ble dette gjort hos Svein Kjetil som
har tørke.

Omstillingsevne

-Flere bygdesager i samarbeid har
en svært stor omstillingsevne. Vi
kan bruke enten furu eller gran,
etter hva som er ønsket i bygget
eller finnes lokalt. Kvaliteten kan
tilpasses hvor i bygget trelasta skal
brukes, for eksempel kan en skjære
rein kjerneved til å legge ned mot
betonggulv eller andre utsatte
steder. Av dimensjoner kan vi levere
alt fra standard last som 2 x 4 tom,
til solid boks i 6 x 6 eller større dimensjon. Å bruke furu, eik eller gran
i samme bygning er neppe mulig
for større sagbruk i samme grad,
mener Svein Kjetil Rønnevik.

Spennende

Samarbeid om leveringene gjør
at de også kan utnytte de enkelte
medlemmenes sagutstyr godt. I
noen tilfeller trengs det bandsag
for å skjære stort tømmer, mens
andre deler av tømmertilgangen
kan være mindre stokker. Da er ei
sirkelsag mer effektiv for å skjære
vanlige dimensjoner av plank og
bord. For fjøset til Helge Nygård
i Forsand (se egen sak side 14) ble
det største tømmeret skjært på
bandsag hos Svein Kjetil Rønnevik,
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EM: Denne gjengen står igjen fra høsten 2012, da EM i motorsagskjæring ble
holdt på Jørpeland sag/ trelast. Over 1 000 tilskuere var innom sagtomta.

Svein Kjetil Rønnevik medgir å være
spent på hvordan salg av Massivtrefjøs vil slå ut for han og de andre
bygdesagene. Så langt har de
levert to fjøs. Der var eierne selv
med i bygginga, etter egne forutsetninger. Den ene av dem stod
for støp av betonggulv, mens den
andre også hogde tømmer i egen
skog som ble brukt i elementene.
Men Rogaland Massivtre tilbyr i
utgangspunktet totalentreprise.
-At byggherre kan gå inn med

egeninnsats bør være et viktig fortrinn. Det kan slå godt ut på totalkostnaden, sier han.

15 anbud levert

-Det er et krevende marked vi er
inne i. Landbruksbygninger som
bygges nå er ofte store, typisk for
fjøs til melkeproduksjon eller svin.
Fra kunden blir det raskt et litt for
ensidig fokus på pris. Det er viktig
å få fram at andre løsninger med
for eksempel sandwich-elementer
mangler fordelene til massivtre
med inneklima og brannsikkerhet,
selv om prisen er den samme. Jeg
mener likevel vi har greid å være
konkurransedyktige på pris på de
to fjøsene som er levert, sier Svein
Kjetil Rønnevik.
-Er det kun lokalt og hjemfylket
Rogaland dere ser for dere å levere
til?
-Ja, på totalleveranser der vi
har alt med innkjøp av grunnarbeid,
betongfundamenter, tak og lignende er det Rogaland og grensetraktene mot andre fylker vi ser
for oss. Men reine leveranser av
elementer i massivtre kan vi stå
for også til distrikter lenger unna,
mener Svein Kjetil Rønnevik.
Med anbud inne på i alt 15 nye
landbruksbygg blir det ei spennende
tid utover vinteren, da bestemmelser
tas for valg av leverandører og
oppstart av bygging utover våren.

Forum for norske bygdesager
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VESTVIK REKLAME AS

www.sag.no

STØRRE KAPASITET!
LOGOSOL

Gode
og effektive
sagmaskiner
Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer
Kapsager

RAMMESAG L500
Opptil 21 perfekte,
direktesagde
bord av
hver blokk.
Enkel installasjon.
Effektiv og høy
driftssikkerhet.

257.000,Ystadvn. 41
7670 Inderøy
Tlf. 47 87 50 00
www.logosol.no

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com

ALLE PRISER EKS. MVA. OG FRAKT

KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes
7580 SELBU, Tlf. 915 97357
www.k-maskin.no

www.sag.no

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen
3425 REISTAD, Tlf. 952 37460
www.sagteknikk.no
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Godt sauefjøs fra egen skog

Sagbladet

Massivtre ble valget da Helge
og Eli Rypestøl Nygård i
Forsand trengte nytt fjøs.
Med løsningene fra Rogaland
Massivtre AS kunne de bruke
egen arbeidskraft og eget
tømmer. Nå står et tørt, godt
fjøs klart til første lammesesong.

og måtte sages på ei bandsag.
-Ferdige seksjoner av veggene
elementer gjorde at byggetida fra
betongarbeidet var ferdig til reist
bygg med tak var ca i en måned,
forteller Helge Nygård. Også i taket
kom gårdens eget tømmer til sin
rett.

Tre x tre

Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Etter aktivt sauehold i snart tjue
år, så Helge Nygård og Eli Rypestøl
Nygård i Forsand at det var på tide
å fornye driftsbygningen. Med 42
dekar innmark, omtrent like mye
hjemmebeite og sommerbeite i
fjellet er det rom for å øke dyretallet fra ca 30 til opp mot 80 vinterforete sau, noe avhengig av fôrmengden de enkelte år.
Med bygningsløsningene fra
Rogaland Massivtre AS har det nye
fjøset blitt bra både for saueflokken
og eierne.
Helge Nygård valgte å stå for
grunnarbeidet selv, og grov ut deler
av tomta og støpte murer sammen
med en kamerat. Mye av grunnflata
for sauefjøset ble bygd over en
gammel, åpen gjødselkum. I det
nye golvet har sauebingene strekk-

FORNØYDE: -Fjøset er tørt og godt.
Trematerialer i vegger og tak, og enkel
men effektiv ventilasjon gjennom mønet,
gjør at det raskt tørker opp, sier Helge
Nygård.

metallrister der gjødsel og vann
går rett ned i kummen.

Utnytter alle ressurser

-Jeg er vant til å drive i egen gardsskog og har hogd det meste av
tømmeret til elementene. Skogen
har et balansekvantum på ca 40
kubikkmeter, som jeg tar ut selv
med traktor, vinsj og motorsag til
tømmer og ved. Noe av tømmeret
til fjøset var svært stort i diameter

I treelementene er det er brukt 2 x 4
tom plank som er maskinspikret
med 75 mm spiker, til høyder på
50 cm. Elementene har ulike lengder
tilpasset veggenes mål, porter og
vindusåpninger. Massive 4-toms
vegger isolerer godt nok for sau.
Isolasjonsevnen i denne veggen er
beregnet til å tilsvare en såkalt
lettisolert vegg med 10 cm mineralull. På utsida har elementene duk
og utlektet kledning med over- og
underliggere av bord.
Elementene er satt inn mellom
stendere av boks i dimensjon 6 x 6
tom. På stenderne er det reist takstoler. I stedet for å ha takstolene
jevnt under hele takflata, er de
satt sammen tre og tre. Nede i
sauefjøset gir det et åpnere rom
med god takhøyde mellom stenderne. Å sette sammen takstoler slik,
styrker bygningen ved en eventuell
brann: Varmen som oppstår nede
i rommet er ofte så sterk at alt av
stålforbindelser bøyer seg og svikter.
Det er en svakhet mange branner
har avslørt med stålbuer i takkonstruksjonen. I tredobbelte takstoler vil 2/3 av spikerplatene, som
binder plankene sammen, være
isolert fra den sterke varmen. Satt
sammen i bunter vil det kompakte
trevirket i en eventuell brann forkulle relativt sakte og vil ikke raskt
kollapse slik stålbuer gjør.

God lyd og luft

GODT TRE: Hvert treslag er brukt på riktig sted i veggene på sauefjøset. Ned mot
betongen er det kjerneved av eik i første planke. Alle plankene over er gran,
mens dekklista mot stenderen er kjerneved av furu. Kjerneved av eik og furu er
brukt der det kan være fare for kondens og fuktsamling, og all trelast stammer
fra egen skog.
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Etter å ha tatt inn sauene sist høst,
har Helge Nygård gode erfaringer
med det nye fjøset.
-Her er god luft, og dyra blir
rolige i et rom med tre i tak og
vegger. Her ikke skramlelyd og gjenklang slik en kan merke i mange landbruksbygg bygd med plater. Ikke
minst er det viktig i vindvær, sier
han, noe som er svært tydelig ved

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
mitt besøk i fjøset. Østavinden røsker
i plasten over noen bygningsvarer,
og ferja over fjorden er innstilt.
-Taket er bygd med 4 toms plank
på høykant og satt ned på takstolene. Her er det brukt fallende
lengder, rettkappet på bakken og
heist opp til sammenspikring på
taket. Det blir ei massiv takflate
som fordeler trykk av vind og snø
godt. I mønet er det bygd en ventilasjonsåpning med vindbremseduk.
Dette er en enkel løsning. Her kreves
ikke vifter eller annet som må
installeres av elektriker eller vedlikeholdes. Støv og rust kommer
fort på vifter i husdyrrom. Og vifter
er svært ofte en kilde til brann, noe
en altså unngår med å bygge på
denne måten, sier Svein Kjetil
Rønnevik.

nytt. Det kan brukes ulike løsninger.
Et annet fjøs bygde vi med stående
plank i veggene. Der brukte vi plank
med både 8, 10 og 12 toms bredder,
noe som ga veldig bra utnyttelse av
tømmeret.
Et annet eksempel er takflatene.
Vi vil få Sintef til å undersøke for
oss om det er aktuelt å bygge tak
som her med 4 toms plank på høykant, men med et ekstra lag 2 tom
plank diagonalt oppå. Vi mener
det vil gi en svært god stivhet i takflatene, og fordele trykk enda
bedre. Kanskje kan denne løsningen bety at en kan øke avstanden
mellom nedføringene til grunnmuren og de sammenmonterte
takstolene. I noen tilfeller kan det

Tre jevner ut fuktighet

Sau er ikke det mest krevende dyret
å ha i hus med hensyn på ventilasjon.
Men når sauen skal inn fra høstvåte
beiter, følger det mye fukt med fra
regn og søle, minner Helge Nygård
om. Massivt tre i veggene har evnen
til å ta opp fuktighet og avgi den
jevnt, noe som bidrar sterkt til å
dempe ventilasjonsbehovet og redusere kondens.
-Jeg valgte å beise veggflatene
og taket for å få noe som holder
seg lyst, og kan vaskes. Vi passet
på å bruke en beis som ikke er helt
tett, men slipper fuktighet ut slik
at treet får tørke opp, sier han.

Framskritt med teknikk

-Å bygge med massivtre fører til at
en bør se på byggeprinsipper på

Bygningsfakta
Sauefjøs massivtre
• For inntil 80 vinterfôra sau.
Ledende
• Total grunnflate:
135 leverandør av
kvadratmeter.sagbruksmaskiner !
• Vegger: 4 toms massivtreelementer.
• Takstoler med 10,5 meter
spenn + takutstikk.
• Takflater: 4 toms massivt
tre, med papp, lekter og stål
takplater. Klare
i
Telf.plastplater
62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
deler av mønet.
www.se-saws.no

SKISSE: Elementene i fjøset har lengder
mellom 144 og 332 cm og gir god
mulighet til å utnytte materialene.

være en fordel for bruken av bygningen, som ved plassering av kjøreporter blant annet, sier Svein Kjetil
Rønnevik.

OVE ØDEGÅRD AS
Nässjö – tømmersagblad med plasmasveisede tenner
Alle typer sagblader, kapp og kløv m/stellite og HM. Vedkapp og Hss.
Service og sliping av sagblader, fresere, kuttere, kniver og stål.

Ove Ødegård AS, Bekkevn. 202
Vear Industriomr. 3173 Vear
Tlf: 33 36 51 56 – Epost: post@oveodegaard.no

HAR DU KONTROLL PÅ HMS-ARBEIDET?
Systemet er enkelt i bruk og praktisk tilpassa bygdesagene.
HMS-perm med nødvendige skjema og foreskrifter er inkludert
i systemet.
Vår pris til medlemmar: 2000kr + mva.

Har du spørsmål, ring til oss på 918 86 113
eller send en e-post til norbygd@online.no

Ledende
leverandør
Ledende
leverandør
avavsagbruksmaskiner!
sagbruksmaskiner !

Telf. 62 82 15 55
Ledende leverandør
Fax. 62 82 15 50
sagbruksmaskiner
e-post:
info@se-saws.no !
www.se-saws.no
Telf. 62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no

www.sag.no

av

15

Mer fra årsmøtet

Sagbladet
Kniving om tømmeret

Tre øker i trendy interiør

–Furu med kvist er faktisk på
vei tilbake i interiørtrenden.
Også lyse treslag får mer
interesse igjen, sa Stine Marie
Bjørnstad, i bedriften Fru
Blom, på bygdesagforeningens
årsmøte.

Viken Skog står oppe i et
spennende og krevende år.
Arbeidet med å bygge opp
Treklyngen er et viktig felt.
I tillegg har skogandelslaget
kjøpt hoveddelen av både
et transportfirma med
tømmerbiler og et skogsentreprenørfirma med flere
maskinlag.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Innkjøpsleder Per Fladby presenterte det lokale skogbruket i
Akershus-regionen for bygdesagforeningens årsmøte.
Han forklarte oppkjøpene av
selskap med at Viken Skog ønsker
å se mer på hvordan tømmer kan
skaffes fram til industri på en rimeligere måte enn tidligere. Til dette
mener en det er riktig å gå inn på
eiersida i både transport og skogsdrift for å teste ut nye løsninger
i praksis. Det er også viktig å se
skogsdrift og transport samlet.

Mange eiere og brukere av skog

Akershus og Oslo har stort sett små
skogeiendommer, med gjennomsnitt på mellom 300 og 400 dekar
skog. Viken skog står for omtrent
40 prosent av tømmeromsetningen
i dette området. I skogeierområde
Øvre Romerike er det flere større
eiendommer som står for skogsdrift
og tømmersalg selv, der MathiesenEidsvoll Værk er den største. I tillegg til privateide større skogeiendommer er det også bygdeallmenninger og enkelte statsallmenninger.
I Nannestad kommune, der årsmøte
og fagdag fant sted, har Holter,
Bjerke og Nannestad allmenning
i alt 90 000 dekar skog. De har
organisert felles drift sammen med
allmenninger i nabokommunene.
-Vi er i en region der det bor
svært mange mennesker, og mange
har fokus på annen bruk av skogen
enn til tømmer. Det meste er underlagt Oslomarkas regler for skogsdrift.
En søknad om enkelte tiltak kan ta
3-4 år før den er behandlet, sa Per
Fladby.
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AKTIVT: Per Fladby er avdelingsleder
innkjøp Øst i Viken Skog, og har ansvar
for området Østfold, Akershus og
deler av Oppland. Han orienterte blant
annet om arbeidet Viken Skog er i
gang med på Treklyngen ved Hønefoss.

Betaler Treklyngen med
skrapjern

Kjøpet av Norske Skog Follum og
fornying av i alt 1700 dekar industriområde til Treklyngen, går sin gang.
-Det er en stor bygningsmasse
som rives, og det skal være ferdig
i år. Stort sett har kostnadene til
å rive blitt dekket opp med salg
av utstyr, inventar, skrapjern og
resirkulering av bygningsdeler.
I Treklyngen ønsker Viken Skog
å se på helt nye muligheter til å
foredle tømmer. Det er flere reelle
forhandlinger med aktører som vil
inn, sa Per Fladby.
På sikt er det et mål å få industri
med kapasitet for 3,5 millioner
kubikkmeter tømmer i Treklyngen.
Så langt har utenlandske investorer
vært mer interessert enn norske i å
bli med.
Tømmersituasjonen i Viken er
noe tilspisset, siden Glommen har
begynt å drive fram og kjøpe tømmer
i noen distrikter i Viken. Per Fladby
mente konkurransen nok var skjerpet,
men at oppstart av to svenske sagbruk med behov for 1,5 million
tømmer hver, pluss et av liknende
størrelse i Tyskland, var det viktigste
forholdet. Sagtømmerprisen har
gått opp omtrent 100 kroner i
Viken siden i sommer.

Gjennom Fru Blom har hun stort
sett brukt grånet osp, noe Sagbladet
skrev om i nr. 3 2013. Dessuten
bruker hun surnet bjørk i en del
innendørs møbler. Det gir fordelen
av et hakk eller riper kan pusses
vekk, og at treet under har samme
farver etter pussing. På flater som
skal vaskes eller tørkes av bruker
hun olje, ellers er det ubehandlet
treverk i møbler og panel til vegger.
-Osp kan være vanskelig å
beregne. Skur av tømmeret skjer
vinter og vår. Deretter legger jeg
planken ut i 7 til 8 måneder til gråning, før jeg tar materialene inn. I
den siste nedtørkinga til innebruk
kan det eventuelt vri seg. Jeg får
en kalddusj når kunder som har
kjøpt bord og benker forteller at
bordet deres lever! Men de er heldigvis fornøyd likevel, sa hun.

Konsept

Etter en oppstartsfase har Stine
Marie Bjørnstad utviklet firmaet
svært bevisst. Hun kler seg om til
blå kjeledress og rutete skjorte når
hun står fram med Fru Blom. Hun
vil ha fram sine interiør og møbler
som en merkevare, og har fått laget
et svijern for å merke møbler med
logoen.
-Generelt ønsker mange noe
som er mer skreddersydd. Det er en
del av motebildet, og en motsatt
trend til standardisering. Jeg har
tenkt gjennom hva som er min
historie å fortelle om møblene, om
håndverket, stedet trærne vokste,
ideen bak og hva slags assosiasjoner
som knytter seg til det. Jeg har selv
erfart hvordan jeg på bygdesagene
kan påvirke dimensjonene til noe
annet enn det standardiserte. Flott
at en kan få gjort alt på en dag og
at det er kort vei, sa Stine Marie
Bjørnstad til årsmøtedeltakerne.

Forum for norske bygdesager
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Sporbarhet på
bygdesager?

Etter forrige
årsmøte har
Bygdesagforeningen kartlagt
noe på ordninger med sporbarhetssertifisering gjennom
PEFC. I første rekke er det
etterspørsel fra offentlige
bygg som kan tilsi dokumentasjon på sporbar trelast
fra bygdesager.
Et eventuelt videre arbeid med
gruppesertifikat for bygdesager
gjennom PEFC, er en mulighet og
ikke et krav. Om det er aktuelt for
medlemssagbruk å bli med i ei slik
gruppe vil blant annet komme an
på om en har kunder som etterspør
dokumentasjon, hvordan tømmer
kjøpes inn og praktiske muligheter

for å håndtere tømmer og materialer på sagtomta.
-Vurderingene av om dette er
aktuelt må gjøres av hver enkelt
medlemsbedrift, og forutsetningene
varierer mye. Men mange bygdesager kan ha en ekstra fordel i
markedsføring, fordi en kan greie
å oppgi voksested for tømmer til
enkeltleveringer av trelast. Noe tilsvarende er neppe mulig å håndtere for store mengder tømmer og
trelast i større industri, sa Per
Øyvind Berg fra Norsk Bygdesagforening.
Større industri er sertifisert og
bruker PEFC- eller logoer fra andre
sertifiseringssystemer aktivt på
pakksedler og emballasje. En bruk
av PEFC-logo og opplysninger som
dokumenterer kortreist trelast kan
bli viktig for lokale sagbruk.

i Oppland, har i noen år hatt sporbarhetssertifikat. Grunnen var krav
fra Hunton AS for å levere hun,
dessuten har en i noen grad vært
underleverandør av plank og høvellast til større industri. Arbeidet med
sertifiseringen og revisjoner beskrives som overkommelig.
For orienteringen i årsmøtet
ble det lagt fram et overslag på
årlige kostnader til kontingent og
revisjon. Om en legger til grunn at
25 sagbruk blir med i ei intern
gruppe for sporbarhetssertifisering,
kan en slik kostnad bli i størrelsesorden 2500 til 3000 kroner. I tillegg vil det komme kostnader til
administrasjon i Bygdesagforeningen
og på de enkelte medlemssagbruk.
Interessen fra de frammøtte
medlemmene i årsmøte var forholdsvis god. Styret arbeider videre
med saken fram mot neste årsmøte.

Overkommelig arbeid

Et av medlemmene i bygdesagforeningen, Homla Sag på Toten

Et studie med træler og kvae
Høgskolen i Sør-Trøndelag
(HiST) har opptak til studie
i praktisk bygningsvern og
restaurering. Målet er fremme
høy kvalitet i utførelsen av
praktisk arbeid.
Studiet vil være samlingsbasert, i
deler av året ved HiST, Trondheim,
og deler av året på annen plass i
landet for gjennomføring av praksisbasert læring. Av den grunn vil det
bli lagt vekt på aktiv bruk av internett, bl.a. i forbindelse med veiledning og innlevering av oppgaver.
Det blir lagt opp til 6 til 10 samlingsuker på HiST pr år.
Søkere må ha generell studiekompetanse, eller tilkjennes realkompetanse i henhold til høgskolens
retningslinjer. I tillegg må søkerne
dokumentere kompetanse innenfor
relevant fagfelt i form av fagbrev i
håndverksfag, som for eksempel
tømrer- og snekkerfag. For svært
mange er det aktuelt å søke om
opptak på grunnlag av realkompetanse. Frist for dette er 1.mars!

Mye er tre og tømrerbasert

kunnskap for samfunnet at hele
5 departementer har deltatt i en
Fagansvarlig Per Berntsen ved HIST
arbeidsgruppe for å få studiet på
kan fortelle at det blir tatt opp 16
plass, etter initiativ fra Miljøvernstudenter annethvert år. Utøvende
håndverk er ikke noe man kun
departementet, sier Per Berntsen til
lærer i et klasserom. Utover Trondbladet Byggfakta.
heim skjer utdanningen seks andre
steder i landet: Bergen, Oslo, Røros, Kilder til mer informasjon om studiet:
Valsøybotn, Dovre, og Målselv.
http://hist.no/teknologi/
-Innholdet er i stor grad tilpasset
http://www.byggfakta.no/tatømrerfaget, men det er klart at
bachelor-i-tradisjonelt-handverkdet er aktuelt også for håndverkere 64153/nyhet.html.
med andre fagbrev
å søke. I bygningsvernet henger
fagene sammen,
og det helhetlige
perspektivet er
avgjørende. Dette
er et fagfelt med
livslang læring.
Du blir aldri ”ferdig” utlært, Vi
jobber med å
kunne tilby et
videre løp også
etter bachelorgraden. Dette
HÅNDVERK: Studiet legger sterk vekt på kvalitet i hånder en så viktig
verk, og tre står sentralt. (Illustrasjonsfoto)
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NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON
Vi har kontakt med
et firma i Sverige
som produserer
hydraulikksylindere
på bestilling.

Tilpasses bruksområde som feks. ved, flis,
gras, potet osv. Produseres på bestilling etter
ønsket bredde, lengde
og utstyrsnivå.
Svensk produsent

Send oss bilder på e-post, og nødvendig informasjon som mål osv., så gir vi et pristilbud.
hydraulikk@sagutstyr.no

Vi selger vedkløyvere, vedmaskiner og sagblader av
meget god kvalitet. I vårt utvalg finner du også hydraulikkaggregater, tømmergrip/klo osv. Vi har det meste for
å oppgradere sagbruk og utnytte biprodukter til ved.
Besøk vår hjemmeside eller vår nye butikk, bare 20 min
kjøretid fra Kløfta og Gardermoen, eller 45 min fra Oslo.
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Se vår hjemmeside:
www.sagutstyr.no
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ELEKTRISKE BRENNJERN (svijern) OG STEMPEL.
Norstamp AS i sammarbeid med Ecco Reklame
AS leverer elektriske brennjern til merking av
alle typer treverk/tømmer. (SE BILDE)
Vi kan også levere stempel med spesialfarge for
merking av treverk/tømmer !
Ta kontakt for en uformell prat omkring
størrelser, priser osv.
Ecco Reklame AS v/Øyvind
Norstamp AS v/Claus-Morten

23244600
91356321

Bli med på kurs i skog og materiallære!
Med Steinar Moldal og Jon Bojer Godal
TREseminaret på Dovre - Onsdag 23. april – fredag 25. april
Dag 1 – Befaring på en eller flere bygninger som trenger
materialer til istandsetting.
Dag 2 – Skogdag - utvelging av riktig kvalitet på material
i forhold til bruksområde - Gran/Furu.
Dag 3 – Sagdag - sortering på kvalitet, opplegg for
stabling, tørking, styrkevurdering.
Se også andre kurs under TREseminaret på Dovre :
Smikurs, tørrmuring, lafting, spon og stikketak, skifertak,
skimakerkurs, neverarbeid, karveskurd, sopelim og
dørmatter, tægerarbeid.
For påmelding eller spørsmål til TREseminaret
Tlf: 61 24 05 51 – eller www.hjerleid.no

www.sag.no
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FolieCon
DIODELASER
Linjelaser

inklusive festebrakett,
til svært gunstig pris.
Effekt 15 mW
kr. 5.000,- + mva.
Vanlig stikk-kontakt
for 230 Volt,
Strømforbuk ca. 1 Watt

Tenker du bandsag, bør
du tenke MEBOR!
Topp kvalitet til meget hyggelig priser.

Nyhet! MEBOR FLISHOGGER,
kan ta dimensjoner på opptil 300 x 400 mm, solid
maskin.
For mer informasjon, ta kontakt med

Mebor Norge AS
tlf. 995 46567 eller 952 27691
Bare ring for en hyggelig ”sagprat”
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Bransjenytt
Storm koster 50
millioner

Fortsetter tilskudd
i Oppland

Etter høstens stormer, først og fremst
med «Hilde» og «Ivar», har Skogbrand
mottatt skademeldinger fra ytterligere fire stormer med skader på
skog. Mer enn 15 fylker er rammet,
men skadene er størst i NordTrøndelag med 338 skader, SørTrøndelag med 64 og Møre og
Romsdal med 44 skader. Totalt
registrerte skadetall er 630, meldte
Skogbrand i sin status 13. februar.
-Våre samlede anslag for høstens
stormer oppjusteres nå til 750 skader
og ca 200 000 m3 forsikret tømmervolum. Totalt skadet volum ansås til
500 000 m3. Samlet skadeutbetaling
vil trolig ligge på over 20 millioner
kroner mens samlede skader for skogbruket vil overstige 50 millioner kr.
Taksering og skadeoppgjør pågår
for fullt. Hittil er 15 millioner kr utbetalt for 540 skader, meldte forsikringsselskapet på sin hjemmeside.

Støtteordningen fra Fylkesmannen
til drift i mellomvanskelig terreng
fortsetter i 2014 for hele Oppland.
Tilskuddet gjør det mulig for skogeiere, via tilskudd, å avvirke tømmer
i dalsidene som er blitt stående
grunnet vanskelige driftsforhold
og liten lønnsomhet.
Retningslinjer er revidert og
har nye satser for tilskudd. For at
skogeier skal være sikret tilskudd
må kommunen på forhånd godkjenne drifta, samt ha mottatt
søknad om forhåndstilsagn.
Kilde: Fylkesmannen i Oppland.

Skogvelt
Stormfelt skog representerer betydelige verdier og utgjør samtidig
en risiko ved at skadegjørende
insekter kan oppformere seg dersom tømmeret ikke tas ut av skogen.
Skogeiere oppfordres derfor til å
rydde opp all stormfelt skog, også
spredte vindfall som ikke er lønnsomme å ta ut med skogsmaskiner.
Omfanget av stormfellinger
under stormene «Hilde» og «Ivar»
er stedvis betydelige og i motsetning
til tidligere stormfellinger er det
den yngre skogen som har fått
tøffest medfart. Stormfellingene i
høst kjennetegnes også av at mange
enkelttrær og mindre grupper er
blåst over ende. Disse ligger spredt
over hele skoglandskapet og gir
spesielle utfordringer med hensyn
til oppryddingen.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
oppfordrer skogeiere med kunnskap
og utstyr til å rydde opp i egen skog,
og gir i 2014 tilskudd til manuell
hogst etter nærmere angitte betingelser. Skogansvarlig i kommunen kan gi nærmere opplysninger
om dette, skriver Fylkesmannen på
sin hjemmeside.

Økt innsats for
hovedplan skogsveger
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
øker nå innsatsen for å få sluttført
arbeidet med Hovedplan skogsveger. For å få sluttført arbeidet
har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
leid inn Ståle Kristian Johansen fra
Innherred skognettverk for å bistå
resterende kommuner i sluttfasen.
Han har tidligere bistått flere
kommuner på Innherred med
hovedplanen.
Bygging av skogsbilveger er
det viktigste enkelttiltaket for å
sikre et stort hogstvolum i framtiden. Hovedplanen vil da være
viktig for prioritering av områder
for vegbygging, og vil legge til
rette for en målrettet virkemiddelbruk. På den måten sikrer vi at det
er de riktige vegene som blir bygd.
Bygging av skogsbilveg vil i svært
mange tilfeller være lønnsomt for
skogeier og det er derfor viktig
at alle aktørene i skogbruket vurderer behovet for veg før hogst.
Fylkesmannen har pr i dag hatt 10
hovedplaner inne til høring og 4
planer har så langt blitt vedtatt.
Kilde: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Ekstra til skogsvegbygging
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
har fått auka tilskotsramma til skogsvegar med 2,2 millionar kroner.

www.sag.no

SkogsvegTildelinga er ein del av ei
pakke i revidert nasjonalbudsjett
for å betre lønsemda i skogsektoren
og skogindustrien. Midlane kan
berre nyttast til ombygging av eksisterande vegar, dette gjeld til dømes
ombygging av eldre traktorvegar
til bilvegstandard. Midlane er for
det meste alt fordelte til anlegg
som løyser ut tømmer felt av
orkanen Dagmar.
Kilde: Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane.

Sverige starter kontroll
I Sverige har Skogsstyrelsen begynt
å kontrollere etter EUs tømmerdirektiv. Hittil er det bare virksomheter med innkjøp av tømmer eller
bruk av foredlet trevirke en har
sjekket.
Hittil har en besøkt åtte bedrifter, som er varslet på forhånd
og blir bedt om å vise hvordan de
går fram for å sikre nødvendig
aktsomhet mot illegalt virke. Ikke
alle oppfylte kravene.
-Regelverket trådde i kraft i
mars 2013. Vi håper på en svensk
lov 1. september, men før den er på
plass kan vi ikke skrive forelegg, ta
beslag i dokumenter eller få noen
straffet, sier en funksjonær i Skogstyrelsen til tidsskriftet Skogen. I
Sverige har skogeier plikt til å søke
om hogst.

Bra fjorår i Mjøsen
Omsetningen i Mjøsen Skog endte
på 499 mill. kr i 2013. Driftsresultatet ble på 3,3mill. kr etter avsetning
av bonusutbetaling til andelseierne
for tømmerleveranser på 6,0 mill. kr.
-Resultatet er som forventet, og
i tråd med våre resultatmål. Vårt
oppdrag er å skape verdier på skogeiers hånd, og ikke på foretakets
hånd. Årsresultat før skatt ble 4,9
mill. kr.Tømmeromsetning og skogtjenester står for mesteparten av
omsetningen med 453 mill. kr. Mjøsen
Skog omsatte 921 000 kbm tømmer
i 2013. Knapt tre fjerdedeler av dette
ble drevet av Mjøsen Skogs eget
driftsapparat.
Kilde: www.mjosen.no
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Kutterspon
Nytt opplag av guide
om trearkitektur
Andre opplag av arkitekturguiden
«En reise i norsk trearkitektur» er
tilgjengelig på norsk. Guiden presenterer 21 nye fremragende norske
trebygg som reisende i Norge kan
oppsøke i kombinasjon med å møte
majestetisk norsk natur og gode
opplevelser. Alle fylker er representert i reiseguiden.
De som ønsker å få tilsendt
enkelteksemplarer av papirutgaven
En reise i norsk trearkitektur, kan
kontakte Trefokus AS på epostadressen trefokus@trefokus.no Den
kan også lastes ned fra internett på
http://trearkitektur.wordpress.com/
prosjekter/

Sitkagran i PFU
Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener
at Aftenposten ikke hadde dekning
for titler og ingresser i en serie
artikler om det omdiskuterte treslaget sitkagran, også kalt «pøbelgran». Klager i saken var skogeierandelslaget Allskog SA.
Klagen gjaldt tre artikler i Aftenposten, både i papirutgaven og på
nett, om treslaget sitkagran.
Næringspolitisk sjef i Allskog mener
at avisen har gitt en feilaktig fremstilling av innholdet i en rapport
fra blant annet Miljødirektoratet
om planting av skog i Norge som
miljøtiltak, opptak og lagring av
karbon. Klageren anførte at rapporten ikke nevner konkrete treslag,
mens avisens artikler angriper det
konkrete treslaget, altså sitkagran.
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PFU mener at Aftenposten skaper
et inntrykk som ikke har grunnlag
i fakta i den omtalte rapporten
eller i de påklagede artiklene.
Kilde: Treindustrien

som har vært gjennomsnittet.
Skogene er automatisk fredet, noe
som vil si at de ikke kan tas i bruk
til landbruk, men at det kan drives
hogst av tømmer og ved.
Kilde: http://www.naturstyrelsen.dk

Danmark øker skogareal Tjener på mindre fukt
Tilskudd til private skoger har gitt
mer skog, særlig med lauvtrær, i
Danmark de siste 15 år.
I alt har 186 290 dekar skog
blitt anlagt på tidligere åpne arealer
etter skogreising i årene fra 1998
til 2012.
-Skogreisingsordningen har
vært en stor suksess, sier miljøminister
Ida Auken. En evaluering av ordningen skal nå gjennomføres.
-Selv om skog har skutt opp
over hele landet, så er det selvfølgelig
ting som kan bli bedre. Derfor arbeider vi på et nytt nasjonalt skogprogram i 2014, som ser på både
offentlige og private skoger, sier
miljøministeren. Hun vil arbeide
for større skoger enn ca 70 dekar

En reduksjon av fuktighet i biobrensel på gjennomsnittlig 20 prosent, har bedret resultatet i det
svenske statsselskapet Sveaskog
med nesten en million for hver
prosentenhet en har greid å tørke
ned brenselet. I 2012 var mye nedbør årsak til mye rått biobrensel.
Gjennom 2013 er det drevet et omfattende utdannings- og kvalitetsarbeid for å få fram et tørrere biobrensel.
-Høyere kvalitet er helt avgjørende om vi fortsatt skal få
kundenes tillitt som leverandør,
sier en ansvarlig for produksjonsutvikling av biobrensel.
Kilde: ATL.nu
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Bygdesagenes leverandørguide
Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no
Tlf: 23 35 64 00

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

Lsab Norge AS
Telefon 62 57 46 00
Mobiltelefon 911 83655
2337 Tangen

Ove Ødegård AS
Bekkevn. 202 Vear Industriomr. 3173 Vear
Tlf: 33 36 51 56
Epost: post@oveodegaard.no

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

Telf. 62 82 15 55 • Fax. 62 82 15 50
e-post: info@se-saws.no • www.se-saws.no

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

www.jajotek.no • Tlf: 907 71 304 • janerik@jajotek.no
Vensvangen 418, 2338 Espa

www.sag.no
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Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
6763 Hornindal

B

Brukte og nye slipemaskiner til salgs
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